
היערכות בית ספר  
ללמידה מרחוק

2020מרץ –תקשוב מחוז תל אביב 



ה/אני מרגיש



?מה במפגש היום

עקרונות בלמידה 
מרחוק

הצעות לבניית מערכת מושגים בסיסיים
שבועית ללמידה  /יומית

מרחוק



...חשובהכי



עקרונות ללמידה מרחוק

זמן

ארגון הלמידה  •
בשעות קבועות

ארגון הלמידה  •
בשעות שונות

ארגון הלמידה  •
במשמרות

פלטפורמה

סינכרונית•

סינכרונית-א•

היברידית•

תוכן

לימודי•

תנועתי/ריגשי•



מרחוקבלמידהחברתייםרגשייםעקרונות

ועיריית ירושליםי"מנחמחוז באדיבות

הלמידה מרחוק  
נעשית בתוך 

הקשר של מצב 
חרום בסדר גודל 

.עולמי

חוסר ודאות  
מעוררות  

תחושות של  
, חרדה, פחד

חוסר אונים  
.ואובדן שליטה

תחושת הרווחה  
הנפשית 

נשמרת בעזרת 
שמירת  
.הרצפים

תהליך הלמידה מרחוק  
צריך לתת מענה לשמירת  

רצף  , רצף לימודי: רצפים
,  של הזהות שלי כתלמיד
רצף של השתייכות  

בית  /כיתתית: חברתית
קשר עם דמויות  , ספרית

.חינוכיות



?מהי למידה מרחוק ואיך מקיימים למידה משולבת -בענןספרבית

(לא בזמן אמת)סניכרונית-למידה א

למידה עצמית
בקבוצה  / בזוג/ לבד ✓
או תרגול  /משימות ו✓
יצירת תוצרים✓

סביבות למידה  
מרחב כיתתי–ס "אתר ביה✓
סקול  -סמארט, משוב)מערכת ניהול למידה ✓

(וכדומה
✓Google classroom
Teamsשל מיקרוסופט 365ב ✓
✓Whatsapp

(זמן אמת)למידה סינכרונית 

מורה עם תלמידים

הקנייה✓

דיון  ✓

שיח הפגתי✓

סביבות למידה

✓Zoom

✓Google meet

✓Teams

✓webex

https://pop.education.gov.il/online-learning/#pos_127183


עצמיתלמידה
בקבוצה /בזוג /לבד✓
תרגולאו/ומשימות✓
תוצריםיצירת✓

למידהסביבות•
כיתתימרחב–ס"ביהאתר✓
סקול-סמארט ,משוב)למידהניהולמערכת✓

(וכדומה
✓Google classroom
Teamsמיקרוסופטשל 365ב✓
✓Whatsapp

סניכרונית-אלמידה



)אמתזמן(סינכרוניתלמידה

תלמידיםעםמורה

הקנייה✓

דיון✓

הפגתישיח✓

למידהסביבות

✓Zoom

✓Google meet

✓Teams

✓webex



ס"ביבתוךההטמעהבתהליךשלבים

י"מנחומחוזירושליםעירייתבאדיבות



מתכננים משימת למידה מרחוק

שלב א 
בוחרים את 
סוג הלמידה 

/סינכרוני

/ סינכרוני-א
משולב

שלב ב 
בוחרים את 

סוג המשימה  
/ זוגות/אישית

,  קבוצתית
כיתתית

שלב ג 
מאפיינים את  

המשימה 
מכניסים אליה 

את התוכן

שלב ד 
בוחרים  

סביבת למידה 
דיגיטלית  

ועיריית ירושליםי"מנחמחוז באדיבות



משימותבתכנוןחברתייםרגשייםעקרונותשילוב

עםמדבריםאיך
?קורונהעלילדים

למידה
רגשית-חברתית

?בביתהמצבמה?םשלומכמה:”דופקבדיקת"ביתחילשיעורשכלמומלץ◄

אתולנצללהתמודדליעזרו" :שברעיונותשיתוףולהציעבחוויותשיתוףלעודד◄
."הזמן

שיתופיותאינטראקציותלעידודקבוצתיתלמידהלשלבמומלץ◄
והרגעההפגהפעילויותשילוב◄

יצירתיתלמידה
פעילה

משחקיתפעילותשלשילוב◄
 ,סרטונים ,ציורים(המצבעםלהתמודדותיצירתיביטוישיאפשרומשימות◄

בהתאמה לגיל-)וכדוולוגים
ספורטפעילויותשילוב◄
הקשבלרמתוהתאמההלמידהדרכיגוון◄

:הקורונהלנגיףבנוגעתלמידיםעםשיחלעקרונותקישורב"מצ◄

יסודיס"בילילדיבריינפופסרטוןהקורונהנגיףעלמידע◄

ועיריית ירושליםי"מנחמחוז באדיבות

http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/home-sport-exercise.pdf
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/aktuali-ahshav/guidance-corona-virus/
https://il.brainpop.com/category_13/subcategory_148/subjects_7442/


 /לימודיםיוםמתכננים
לשכבהיומיתמערכתבניית 

מנחומחוזירושליםעירייתבאדיבות י"

5/ז 5/ז 3/ז 2/ז /1ז זמן/כיתה

בוקרמפגש
אסינכרוני /סינכרוני

המחנכתעם

 /סינכרוניבוקרמפגש
המחנכתעםאסינכרוני

בוקרמפגש
אסינכרוני /סינכרוני

המחנכתעם

 /סינכרוניבוקרמפגש
המחנכתעםאסינכרוני

בוקרמפגש
אסינכרוני /סינכרוני

המחנכתעם

-יוםפתיחת
בוקרהודעת
נוכחותובדיקת

מחנךשלמקצוע אנגלית המחנךשלמקצוע אנגלית מחנךשלמקצוע 1זמן למידה 
סינכרוני-א

מדעים המחנךשלמקצוע חשבון המחנךשלמקצוע חשבון  2זמן למידה
סינכרונית-א

הצגת תוצרים-סינכרוני עמיתיםמשוב הצגת תוצרים-סינכרוני אונליין-מיידימשוב יוםסיכום

https://drive.google.com/open?id=1KFl1Ktv9RFxWV1-rXdihtHa9wl1H2cJiceBb2u-FG_o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8goqLGOcwlq6NuZ15BBcnIWot1c14I7raC0NpaGyYsFSLVA/viewform


לשכבהשבועיתמערכתבונהמובילצוות-שבוע לימודים מתכננים

מנחומחוזירושליםעירייתבאדיבות י"



מרחוקלמידהמשימתמתכננים

זמןמשך
הפעילות

דיגיטליתלמידהסביבת מאפיינים מיעם
לומדים

למידהסוג שלב
בשיעור

'דק 10 -סינכרוניתסביבה Zoom, Meet, Skype הסבר-הקניה לבד סינכרוני פתיחה

'דק 20 -כיתיתלמידהסביבת Classroom, Teams תרגול זוג סינכרוני-א דיון

'דק 30 אצבעות 10אוסנוניתאומטחכודגמתתוכןסביבת עיוניתמשימה קבוצתית משולב -הקניה
הסבר

'דק 40 ליצירהדיגיטליםכלים יצירהמשימה כיתתית תרגול

'דק 50 סרטניםועריכתצילום חוויתימשחק פעילות
חברתית

'דק 60 חידוןמשחקי ,ממוחשביםטפסים מיידימשובבוחן  /סיכום
הערכה

מרחוקלמידהמהלךובניתםותוכןנושאתוסיפואחדמאפייןטורמכלבחרו

ועיריית ירושליםי"מנחמחוז באדיבות



מרחוקלמידהמשימתמתכננים

זמןמשך
הפעילות

דיגיטליתלמידהסביבת מאפיינים מיעם
לומדים

למידהסוג בשיעורשלב

'דק 10 -סינכרוניתסביבה Zoom, Meet, Skype הסבר-הקניה לבד סינכרוני פתיחה

'דק 20 -כיתיתלמידהסביבת Classroom, Teams תרגול זוג סינכרוני-א דיון

'דק 30 אצבעות 10אוסנוניתאומטחכדוגמתתוכןסביבת עיוניתמשימה קבוצתי משולב -הקניה
הסבר

'דק 40 ליצירהדיגיטליםכלים יצירתיתמשימה
תוצרעם

כיתתי תרגול

'דק 50 סרטניםועריכתצילום חוויתימשחק פעילות
חברתית

'דק 60 חידוןמשחקי ,ממוחשביםטפסים מיידימשובבוחן  /סיכום
הערכה

מרחוקלמידהמהלךובניתםותוכןנושאתוסיפואחדמאפייןטורמכלבחרו

ועיריית ירושליםי"מנחמחוז באדיבות



ולמידההוראהחומרי

דוברי ערבית/ שידורי חירום לדוברי עברית •

זמן אמת-למידה בזמן חירום•

מרחב פדגוגי•

ספקי התוכן שבית הספר רכש•

שעת הקוד•

אקדמיה ברשת•

שידורים קודמים של אקדמיה ברשת•

"שיעורים פרטיים ברשת"–על יסודי •

"משימות אורייניות מתוקשבות"-על יסודי•

חומרי הוראה-תיק תוכניות לימודים–על יסודי •

...whatsapp, פייסבוק–קהילות •

https://pop.education.gov.il/online-learning/online-learning-hebrew/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/emergency-real-time/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/
https://www.hourofcode.co.il/activities
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/
https://www.youtube.com/channel/UCMahvp481g8yNMMRFgr74dA
https://homework.lnet.org.il/
https://edu.gov.il/tech/mbl
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/Pages/High-School-List-of-subjects-per-grade.aspx


...טיפים לסיכום

למורים
אל תעבדו לבד

מרחוקלעבודהמצאו שותפים 

שתפו אותם, הפעילו את התלמדים

רגשיות וספורטיביות/שלבו פעילויות 

אל תלחיצו, אל  תעמיסו

לתלמידים

אל תעבדו לבד מצאו שותפים 
מרחוקללמידה

סכמו את  )היו אקטיביים בלמידה 
(היו יצירתיים, שאלו שאלות, החומר

!מה'צאו מהפיג

גם למורים לא פשוט , היו סבלניים
תלמדו יחד הציעו רעיונות משלכם



...ובהמשך

365לבעלי חשבון Teamsמפגש וירטואלי בנושא עבודה ב ✓

19:30בשעה 17.3יתקיים ביום שלישי 

לבעלי חשבון ארגוני של גוגלGoogle Classroomמפגש וירטואלי בנושא ✓

19:00בשעה 18.3יתקיים ביום רביעי 

נשלח אליכם את הקישור במייל


